INTAKE voor de kandidaten ‘SPECIALISATIE’ –

SELECTIEPROCEDURE:
In het Specialisatie atelier wordt de leerling aangemoedigd om zelf keuzes te maken en
een ‘eigen’ project binnen zijn – haar artistieke discipline te ontwikkelen. Verdieping en
verbreding geflankeerd door artistieke zelfstandigheid, creatieve vrijheid, … zijn hier
zeker nodig.

Inschrijvingen gebeuren op het secretariaat voor 22 juni. Na deze datum is het niet meer
mogelijk om je aan te melden, om de reden dat de selectie moet volbracht zijn voor de
start van het nieuwe academiejaar.

Het academieteam, bestaande uit docenten ‘ateliers vanaf 16 jaar’ en de directeur,
vormen samen de jury. De gesprekken vinden plaats in de academie, Oude Godstraat 8
op dinsdag 25 juni en vrijdag 30 augustus telkens van 17 tot 20 u. De tijd voor het tonen
van de portfolio en duiding van je visie bedraagt 10 minuten. Naderhand oordeelt het
team over het al dan niet toelaten van de kandidaat tot de specialisatie en geeft de
nodige feedback over een mogelijk andere keuze in het parcours aan onze academie.
Het aantal plaatsen binnen dit atelier zijn beperkt.

Op 31 augustus worden alle kandidaten op de hoogte gebracht van het eindresultaat.
Meld je je aan voor het atelier Specialisatie dan moet je ook een bewijs kunnen
voorleggen dat je al afstudeerde in de discipline waarvoor je je wenst te specialiseren (=
attest of beroepskwalificatie).

Specialisatie is enkel toegankelijk voor de student die in het bezit is van een
getuigschrift Hogere Graad of beroepskwalificatie voor de gekozen optie.

Studenten die het 1ste jaar Specialisatie hebben gevolgd hebben het recht om naar hun
2de jaar Specialisatie te gaan maar moeten zich voor zaterdag 29 juni 2019 inschrijven
op het secretariaat om verzekerd te zijn van hun plaats binnen het atelier. Na die datum
is er geen inschrijving meer mogelijk en worden de plaatsen ingevuld door de
eerstejaars studenten.

